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Holland B2

Beszédértés mintafeladat

Szöveg

Pinkpop is een driedaags festival. Het vindt plaats op zaterdag, zondag en pinkstermaandag.
De maandag, Tweede Pinksterdag, is traditioneel de dag waarop de meeste en bekendste
bands optreden. Het festival wordt gehouden op Megaland Landgraaf, de voormalige Draf- en
Renbaan van de Limburgse plaats. De zaterdag en zondag van het festival waren tot de editie
van 2005 alleen te bezoeken met een kaart voor alle drie de dagen, waarmee men ook recht
had op een plaats op de camping van het festival. Sinds de editie van 2006 is het ook mogelijk
om afzonderlijke dagkaarten te kopen voor elk van de drie dagen. Er zijn drie podia: het
Zuidpodium is het belangrijkste met de meeste ruimte voor het publiek. Hier treden de
bekendste bands op. Als er op het Zuidpodium niet wordt opgetreden, zijn het Noordpodium
en de 3FM-tent in gebruik. Het Noordpodium is identiek aan het Zuidpodium, maar heeft
minder ruimte voor publiek. Jan Smeets is de oprichter van Pinkpop. In mei 1969 werd een
evenement georganiseerd op de Gulperberg. Het evenement werd een heus lokaal popfestival
waar Limburgse bands optraden en de bezoekers hun eigen etenswaren meebrachten. De
opzet van het evenement in combinatie met de datum waarop het plaatsvond (Tweede
Pinksterdag) leidde tot de naam 'Pinknick'. In 1987 moest het festival wegens een verbouwing
in het sportpark van Geleen uitwijken naar het sportpark in Baarlo. Door protesten van
omwonenden van het Geleens sportpark en de behoefte van de Pinkpop-organisatie om verder
te groeien, keerde het festival niet meer naar Geleen terug. Sinds 1988 vindt het festival
daarom plaats in Landgraaf. Het Pinkpoplogo, een roze pop, verwijst naar de de combinatie
van het Engelse woord pink (roze) met het Nederlandse pop. De kleur roze is voor Pinkpop
zoals oranje iconisch is voor Koninginnedag. Veel bezoekers dragen het officiële roze
Pinkpop-petje, roze kledingstukken of geheel roze outfits.

